
Basisonderwijs is meer dan taal en rekenen
Door alle aandacht voor
rekenen en taal komen
andere belangrijke
vakken in de verdrukking
stelt, Rinze van der Lei.
De basisschool moet een
brede opleiding zijn.

N
atuurlijk is het vak reke-
nen op de basisschool
een belangrijk vak. Na-
tuurlijk moet er veel
aandacht worden gege-

ven aan rekenen-wiskunde en Ne-
derlands op de pabo. Dat vinden
we allemaal. Maar het moet blijk-
baar ook steeds meer worden. Van
bepaalde belangengroeperingen
rond het reken- en wiskundeon-
derwijs verwacht ik niet anders.
Dat de eerbiedwaardige Koninklij-

ke Nederlandse Academie van We-
tenschappen zich ook schaart in
het koor van de onheilsprofeten
en meer, meer, meer vraagt, doet
mijn wenkbrauwen fronsen.

Ik vind dat er voor een kind op
de basisschool wel wat meer aan-
geboden moet worden dan alleen
taal en rekenen. En dat de studen-
ten op de pabo ook op de andere
vakgebieden een goede opleiding
nodig hebben. Ik vind ook dat de
maatschappelijke betekenis van
rekenonderwijs aanzienlijk is,
maar ik constateer tegelijk dat
hele volksstammen uitstekend
functioneren in de Nederlandse
samenleving zonder dat ze het
omgekeerd vermenigvuldigen
van breuken tot in de finesses on-
der de knie hebben.

Wel zie je dat alle rekenvaardig-
heden die de kinderen geleerd
hebben op de basisschool niet ver-

der worden ontwikkeld en onder-
houden in het voortgezet onder-
wijs (blijkbaar niet nodig). De ver-
bazing dat veel aankomende hbo-
studenten zakken voor een vrij
eenvoudige rekentoets, is dan ook
hypocriet.

Op de basisschool gaat het om
de brede ontwikkeling van kinde-
ren. Ze ontwikkelen zich het best
als ze aangesproken worden op
alle kwaliteiten en niet alleen die
op het gebied van rekenen en taal
maar ook op de zaakvakken, beel-
dende vakken, muziek. Diverse on-
derzoeken hebben dat inmiddels
aangetoond. Ook op die andere
vakgebieden zullen pabostuden-
ten dus een goede opleiding nodig
hebben.

Is het eigenlijk wel zo slecht met
rekenen in het basisonderwijs? Ik
heb het rapport maar eens even
doorgenomen. Volgens het TIMSS-

onderzoek uit 2007 scoren Neder-
landse leerlingen significant bo-
ven het gemiddelde. Nederland
scoort voor rekenen en wiskunde
zelfs in de top van de tien best pres-
terende landen. Engeland en de
Verenigde Staten laten verbeterin-
gen zien en dat zou er wel eens toe
kunnen leiden dat deze landen Ne-
derland in gaan halen. Het rap-
port: ‘De sterke positie van de Ne-
derlandse rekenprestaties wordt
bedreigd.’ Samengevat: ze doen
het uitstekend maar het zou wel
eens een ietsje minder kunnen
worden omdat andere landen het
beter gaan doen.

Zo lust ik er nog wel een paar.
Om dan een conclusie te trekken
als ‘De rekenvaardigheid van de
Nederlandse leerlingen stemt niet
tot tevredenheid, zowel in natio-
naal als internationaal perspec-
tief ’ is toch misleiding?

Nog korter door de bocht gaat
de commissie in haar conclusies
over de rol, opleiding en nascho-
ling van de leraar. Eerst worden
oude aardappelen opgediend: het
niveau van de (mbo-)instroom is te
laag, er zijn te weinig contacturen,
opleiders komen te weinig in de
praktijk: allemaal bekend en rele-
vant voor alle vakgebieden op de
pabo. De nieuwe kennisbasis voor
rekenen en taal en het landelijke
eindexamen wordt niet meegeno-
men.

De uithaal naar de pabo’s komt
aan het eind. Niet op basis van ei-
gen wetenschappelijk onderzoek
maar op basis van een kleine en-
quête onder 26 rekenadviseurs
van 24 schoolbegeleidingsdien-
sten. Die adviseurs constateren dat
de basisscholen niet veel moeten
hebben van hun nascholingsaan-
bod.

Nu ken ik meerdere clubs van
vakinhoudelijke adviseurs en ik
ben er nooit een tegengekomen
die tevreden was over de situatie
in zijn of haar vakgebied. Het is per
slot van rekening hun broodwin-
ning en als het goed gaat, hebben
zij geen werk. Oftewel: het zegt
niet zoveel. De Commissie tekent
zelf aan dat de enquête niet repre-
sentatief is. Maar toch suggereert
de staatssecretaris van Onderwijs,
Marja van Bijsterveldt op basis van
dit rapport dat de pabo’s mis-
schien maar weer gesplitst moe-
ten worden. Ze wil het echter wel
zorgvuldig doen.

Het zal nodig zijn. Want die zorg-
vuldigheid is in het KNAW-rapport
ver te zoeken.

Rinze van der Lei opleider aan de
pabo van de Hogeschool
Windesheim.
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